Datum:

15 September 2015

Bezochte gebied:

Texel Zuidelijkste van de Waddeneilanden. Rondje over het eiland. Excursie van
09.15 tot 16.45 uur.

Gids:

Robert de Groot

Nederlandse naam
Fuut
Aalscholver
Kleine zilverreiger
Blauwe reiger
Lepelaar
Knobbelzwaan
Grauwe gans
Brandgans
Bergeend
Nijlgans
Smient
Wilde eend
Krakeend
Slobeend
Wintertaling
Tafeleend
Kuifeend
Eider
Bruine kiekendief
Buizerd
Torenvalk
Fazant
Meerkoet
Scholekster
Kluut
Bontbekplevier
Zilverplevier
Goudplevier
Kievit
Steenloper
Bonte strandloper
Kemphaan
Wulp
Rosse grutto
Tureluur
Witgat
Watersnip
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English name
Great Crested Grebe
Great Cormorant
Little Egret
Grey Heron
(Eurasian) Spoonbill
Mute Swan
Greylag Goose
Barnacle Goose
(Common) Shelduck
Egyptian Goose
(Eurasian) Wigeon
Mallard
Gadwall
(Northern) Shoveler
(Common) Teal
(Common) Pochard
Tufted Duck
(Common) Eider
Marsh Harrier
(Common) Buzzard
(Common) Kestrel
(Common) Pheasant
(Common) Coot
Oystercatcher
Avocet
Great ringed Plover
Grey Plover
(European) Golden Plover
Northern Lapwing
Turnstone
Dunlin
Ruff
Eurasian Curlew
Bar-tailed Godwit
(Common) Redshank
Green Sandpiper
(Common) Snipe

Scientific name
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Platalea leucorodia
Cygnus olor
Anser anser
Branta leucopsis
Tadorna tadorna
Alopochen aegyptiacus
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anas strepera
Anas clypeata
Anas crecca
Aythya ferina
Aythya fuligula
Somateria mollissima
Circus aeruginosus
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Phasianus colchicus
Fulica atra
Haematopus ostralegus
Recurvirostra avosetta
Charadrius hiaticula
Pluvialis squatarola
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus
Arenaria interpres
Calidris alpina
Philomachus pugnax
Numenius arquata
Limosa lapponica
Tringa totanus
Tringa ochropus
Gallinago gallinago

Kokmeeuw
Stormmeeuw
Zilvermeeuw
Grote mantelmeeuw
Grote stern
Dwergstern
Houtduif
Holenduif
Turkse tortel
IJsvogel
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Graspieper
Witte kwikstaart
Gele kwikstaart
Tapuit
Merel
Spreeuw
Ekster
Kauw
Zwarte kraai
Huismus
Groenling
Putter
Kneu
..
62
Soorten waargenomen /
Species observed

Black headed Gull
(Common) Gull
Herring Gull
Greater Black-backed Gull
Sandwich Tern
Little Tern
Wood Pigeon
Stock Dove
Collared Dove
(Common) Kingfisher
Barn Swallow
House Martin
Meadow Pipit
White Wagtail
Yellow Wagtail
Northern Wheatear
Blackbird
(Common) Starling
Magpie
(Eurasian)Jackdaw
Carrion Crow
House Sparrow
Greenfinch
Goldfinch
Linnet
..
0
(H) = Alleen gehoord /
Heard only

Chroicocephalus ridibundus
Larus canus
Larus argentatus
Larus marinus
Sterna sandvicensis
Sterna albifrons
Columba palumbus
Columba oenas
Streptopelia decaocto
Alcedo atthis
Hirundo rustica
Delichon urbica
Anthus pratensis
Motacilla alba
Motacilla flava
Oenanthe oenanthe
Turdus merula
Sturnus vulgaris
Pica pica
Corvus monedula
Corvus corone
Passer domesticus
Chloris chloris
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
..
62
Total

Weer: Dat had beter gekund. Zwaar bewolkt met soms even zon, in de middag bijna constant
regen. Harde wind tot 6 B uit ZW, Temperatuur tot 18°C.
Hoogtepunt van deze dag: IJsvogel.
-

Waal en Burg. Een groot gebied waar boerenland is opgekocht, de gebouwen zijn afgebroken en
waar natuur weer een kans krijgt. Het waterpeil in de sloten wordt verhoogd, het land wordt
drasser. Er zitten, natuurlijk, Grauwe Ganzen. Nijlganzen vinden het hier ook prima, en we zien
een grote groep genieten van het gras.

-

Dijkmanshuizen, Hier kan je een aardig aantal soorten inkoppen. Van uit de hut kijk je uit over
een aardig stuk modder en gras. Smient, Wintertaling, Aalscholver, Kemphaan, Bonte
Strandloper, Kievit, Tureluur en Witgat. Die laatste komt heel mooi telescopisch in beeld.
Donkere rug met vage vlekken, geen opvallend gevlekte delen. Een witte stuit wanneer het dier
wegvliegt. Bontbekplevier die met oranje-zwarte snavel in de modder peurt, ook geen IDprobleem.

-

Ottersaat De soorten die hier zitten zijn niet heel bijzonder, maar ook elders op het eiland in
grote aantallen te vinden. Scholekster, meeuwen en eenden. Toch altijd kijken, als je niet schiet
kan je niet scoren. Maar we vinden niets extra op de lijst.
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-

Lancasterweg. Wagejot. Een fors aantal Kluten trotseert de wind.

-

De Bol. Vanaf de parkeerstrook tegenover de molen kijk je twee kanten op, Waddenzee en de
Bol. Op zee was er niets spannends zichtbaar, op het gras een leuke groep Lepelaars.
Scholeksters staan daar vlak bij. We kijken wat beter maar veel nieuws is er niet. Donkere
wolken pakken zich samen en we vluchten naar een kop koffie in Prins Hendrik, lekker warm.

-

Utopia. Hier stoppen we even aan de zuidrand van het gebied. Scholeksters in beeld. Wanneer
we verder rijden zien we een immens grote groep vogels op een gerooide aardappelakker.
Vooral Bonte Strandlopers en iets verder naar achter heel veel Goudplevieren. Met kijkers en
telescoop zoeken we nog naar andere soorten; Wilde Eend, Bontbekplevier, Kievit maar helaas
geen Morinelplevier.

-

Reddingboothuis, Boven de zee vliegen Dwergsterntjes nerveus fladderend voorbij. Alhoewel de
Eider-mannen nu zeker niet meer in prachtkleed zijn, blijven ze toch wel herkenbaar. Twee
mannetjes en een vrouwtje komen redelijk dichtbij. Kokmeeuwen zijn alweer naar winterkleed
overgegaan, oorwarmertjes netjes donker, zoals het in de vogelgids ook staat. Onder aan het
stukje dijk waar ze aan de zeekant langs rijdt lopen Steenlopers.

-

Renvogelveld, Altijd even proberen, het geeft meestal wel wat interessants. Dit keer is het een
grote groep Putters en Kneuen. Wanneer ze opvliegen zie je ineens hoeveel het er zijn, 50 stuks
geschat. Als ze eenmaal geland zijn zie je hoogstens een kopje hier en daar. Zoals te
verwachten: weer geen Renvogel. De klanten hadden de dag ervoor bij de Vuurtoren
Sneeuwgorzen gefotografeerd, maar het was nu erg druk, en vanwege de miezerregen niet erg
uitnodigend om de auto te verlaten.

-

Weg naar paal 28. We proberen deze weg ook nog even, deze loopt van af de Cocksdorp naar
het westen. Het weer is nu echt aan het verslechteren. Geen Sneeuwgorzen op de parkeerplaats
aan het eind van de weg.

-

NIOZ-haven. Toch even checken, maar geen Rotganzen. Veel meer dan wat Scholeksters zitten
er op dat moment niet in beeld.

-

De Petten. De regen valt op dit moment bijna horizontaal, dus we kijken vanuit de auto. Er
zitten nog wat vogels maar veel minder dan een dag geleden. Het getij is ook anders, het is nu
laagtij en deze plek fungeert dan niet als hoogwatervluchtplaats. Wat Rosse Grutto’s, Kluut en
natuurlijk Grauwe Ganzen.

-

Mokbaai en Horsmeertjes Eerst naar de parkeerplaats aan het einde van de weg. We zien
Lepelaars en Kleine Zilverreiger. De laatste valt vooral op door zijn of haar nerveuze gedrag.
Een Grote Zilverreiger jaagt veel bedachtzamer. Wanneer we weg gaan en weer over de
uitwateringssloot rijden vliegt er een IJsvogel weg. Briljant blauw op een grauwe dag. We rijden
daarna nog naar de Jan Ayeslag en daar zitten op het duin een Tapuit en drie Groenlingen. Een
duin is niet echt een plaats waar je zo’n gebladerte-liefhebber verwacht. Maar zo te zien waren
ze aan het foerageren op een plant die een beetje op vetplanten leek. Vers Groen.

-

De klanten zijn weer terug bij hun hotel en tijdens het wachten op de oversteek komt er een
groepje van 5 Rotganzen over. Wat een rotstreek om nu pas te komen. Bij Beverwijk ligt er een
laag van meerdere centimeters water op de weg, hoosbui.
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Gebieden op Texel
Tuintje
Reddingboothuis

Slufter
Schorren

Utopia

De Bol

Lancasterdijk

Dijkmanshuizen

Oudeschild-haven

Mokbaai
Horsmeertjes
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